Vi byder velkommen til Liselotte, som er ny dyrlæge hos os, vi ved I alle vil tage godt imod hende.
Den nærmere introduktion, lader vi hende selv stå for.
Desuden kan vi fejre at Dorte er blevet færdig som veterinærsygeplejerske og nu er tilbage som fast "mand" i
staben, uden afbrydelser af skoleophold!

Dyrlæge Liselotte Larsen
Jeg blev uddannet dyrlæge i januar 2011 og blev umiddelbart derefter ansat som
dyrlæge på Hørsholm Hestepraksis i Nordsjælland.
I min studietid var jeg tilknyttet Hørsholm Hestepraksis og fik masser praktisk
sideløbende med studierne. Derudover var jeg flere gange i udlandet, heriblandt i
Dubai samt et par måneders ophold i USA på et større henvisningshospital i staten
New York.
På Hørsholm Hestepraksis arbejdede jeg meget med halthedsudredninger samt nedsat
præstation hos sportsheste. Derudover varetog jeg forskellige kirurgiske opgaver,
heriblandt kikkertoperationer ved fx fjernelse af OCD/mus.
Jeg har nu valgt at slå mig ned i Jylland for blandt andet at bo sammen med min
kæreste, og jeg ser meget frem til nye udfordringer hos HS Hestepraksis.
Jeg har nu valgt at slå mig ned i Jylland for blandt andet at bo sammen med min kæreste, og jeg ser meget frem til nye
udfordringer hos HS Hestepraksis.
Privat bor jeg sammen med Allan i Skarrild.
I min fritid er jeg aktiv springrytter og rider så mange stævner som tiden tillader.

Veterinærsygeplejerske Dorte Svenstrup
Dorte Svenstrup kan nu kalde sig veterinærsygeplejeske, hun har klaret uddannelse på
rekordtid, fordi hun i kraft af hendes erfaringer som bl.a humansygeplejerske kunne få
en del merit. Alligevel har det føltes som en evighed vi har skulle undvære hende,
mens hun har været på skole!
Nu er hun heldigvis tilbage som fast "mand" i staben, efter at have afsluttet eksamen
med intet mindre end et 12 tal!
Dorte har endvidere også inseminør uddannelsen, så står både for tapning af hingste
og inseminering af hopper, når det er sæson for det.

